
Programma 
van dag tot dag Reissom

De reissom per persoon, met verblijf in 
een tweepersoonskamer bedraagt:
4 daagse reis
• Drie- of viersterrenhotel 
 in Praag € 400,- 
5 daagse reis
• Drie- of viersterrenhotel 
 in Praag € 450,- 
Arrangement 
zonder vervoer:
• 4 daagse reis € 340,-
• 5 daagse reis € 370,-
Transfers van en naar de luchthaven in 
Praag zijn niet inbegrepen. Indien u de 
reis boekt o.b.v. eigen vervoer biedt dit 
ook geen garantie op een busplaats 
ter plaatse in Praag. Het openbaar 
vervoersnetwerk in Praag is echter zeer 
goed en de hotels liggen allemaal op 
loopafstand van het openbaar vervoer.

Inclusief 
• Vervoer per en beschikking over luxe 

touringcar, voorzien van tv, catering  
en toilet 

• 3 of 4 overnachtingen in een 
2-persoonskamer

• Verblijf in drie/viersterrenhotel o.b.v. 
logies en ontbijt 

• 3-gangen diner tijdens de heenreis 
• 3-gangen middag maaltijd  in 

het restaurant behorende bij de 
Concertzaal Smetana,  
in Obecni Dum op dag 3

• Repetitie in Praag 
• Generale repetitie met orkest in de 

Smetana- Concertzaal 
• Concert in de Smetanazaal 

Partners/sympathisanten krijgen een 
gratis toegang voor het concert

• ‘After Party’ na het concert incl. een 
drankje en hapjes

• Stadswandeling o.l.v. Nederlandstalige 
gidsen

• Toeristenbelasting van Praag. 
• Programmaboekje:  ‘van Dag tot Dag’ 

met alle informatie voor de reis.  

Exclusief
• Eventuele optionele excursies   
• Lunches en drankjes bij de maaltijden 

(tenzij anders is vermeld) 
• Overige maaltijden 
• Verzekeringen (zowel reis- 

annuleringsverzekering als 
verzekering voor de instrumenten) 

Toeslagen/extra opties 
• Toeslag voor een 1-pers. kamer 
 € 29,- p.p.p.n 
• Entree & rondleiding Teresiënstadt  
 € 9,50 p.p.
• Extra stadswandeling o.l.v een 
 NL sprekende gids (vr en za) 
 € 5,00 p.p.

Dag 5 
Zondag 8 mei
Alweer de laatste dag van 
deze onvergetelijke reis. 
Na het ontbijt vertrekken 
we terug naar Nederland. 
Tijdens de terugreis zijn 
regelmatig stops, voor koffie 
en de lunch. Daarnaast 
maken we nog een lange 
stop voor het diner bij een 
wegrestaurant. 

Omstreeks 21.00 /22.00 uur 
arriveert u weer thuis. 
Boordevol indrukken, en vele 
ervaringen rijker! 

Dag 1 
Woensdag 4 mei 
We vertrekken ’s morgens 
met de touringcar richting 
Tsjechië.  Onderweg zijn 
er verschillende pauzes 
om de benen te strekken 
en te lunchen.  Tegen de 
avond dineren we in een 
restaurant in Dresden of bij 
het restaurant van de Pilsner 
Urquell in Pilsen (afhankelijk 
van de reisroute). Na afloop 
vervolgen we onze reis 
en komen we omstreeks 
20.30/21.00 uur aan in ons 
viersterrenhotel in Praag. 

Dag 4 
Zaterdag 7 mei 
(vertrekdag 4-daagse reis) 
Na het ontbijt bieden we 
optioneel een excursie 
aan: Een excursie naar 
Theresienstadt. Tijdens 
deze indrukwekkende 
excursie nemen wij u 
mee naar het voormalige 
concentratiekamp 
Theresiënstadt, ofwel 
Terezin. Het beruchte kamp 
ligt ca. 60 km van Praag. 
De excursie voert u langs 
het gehele complex van het 
concentratiekamp waar 
de sporen van het verleden 
nog goed zichtbaar zijn. 
Indien u niet meegaat met 
de excursie zal de bus u in 
de ochtend afzetten in het 
centrum. 

De middag is vrij te besteden 
in Praag. ‘s Avonds brengt de 
touringcar u weer terug naar 
het hotel. 

Dag 2 
Donderdag 5 mei
Na het ontbijt rijden we 
met de touringcar naar het 
centrum van de stad waar 
de Nederlandstalige gidsen 
ons op staan te wachten 
voor een interessante 
excursie. 

Een circa 3-uur durende 
excursie door de Joodse 
Altstadt van Praag met 
onder andere de Staronova 
Synagoge, het Joods 
raadhuis, de Karlsbrug, 
het raadhuis met het 
astronomisch uurwerk, het 
Wenclasplein, de Kruittoren 
en het Nationaal Theater.

‘s Middags
Repetitie in de concertzaal 
van de Tsjechische Rundfunk 
met orkest, solisten en 
kinderkoor. 

Dag 3 
Vrijdag 6 mei  
Vandaag is het zover. Na de generale repetitie ons optreden 
in de Smetana-Concertzaal! De ochtend is ter vrije besteding. 
U kunt ook kiezen voor een extra excursie: Wederom een 
stadswandeling, maar dit keer door de Praagse Burcht met 
de St. Vituskathedraal, Loretta kerk en de zogenaamde 
paleizenroute in de wijk Mala Strana.  

We dineren vanmiddag in één van de stijlvolle restaurants van 
de concertzaal. Na het diner nog even vrije tijd. Tegen het einde 
van de middag verzamelen bij de Smetana concertzaal voor de 
generale repetitie. Na een korte pauze, waarin iedereen nog een 
broodje kan eten, starten we met het concert. Aanvang om 20.00 
uur. 

After Party
Na afloop een gezellige After Party met ‘bubbels en hapjes’, in 
het concertgebouw. 

'Uiterste 
concentratie, 

de spanning is 
voelbaar . . . 

Na maanden voorbereiding is het dan zover: samen met honderden 
muziekliefhebbers staan we klaar op het podium van één van ’s werelds 

mooiste concertzalen om de prachtige Carmina Burana van Carl Orff 
uit te voeren. De zaal loopt vol. Plotseling is het zover; de lichten 

gaan aan, de dirigent heft zijn baton . . . En ja, het spektakel 
is begonnen!” Met honderden collega zangers onder 

leiding van een voltallig  symfonieorkest de 
legendarische Carmina Burana uitvoeren 

in Praag.

Een unieke 
gelegenheid om 

honderden collega 
zangers te ontmoeten

en samen de passie 
voor het zingen te 

delen.

Liefst 1300 
zitplaatsen telt 

de Smetana-
concertzaal.

Reissom en toeslagen

Periode
Van woensdag 4 t/m zondag 
8 mei 2022 (alternatief: 
4-daags arrangement, 
woensdag 4 t/m zaterdag 
7 mei 2022)

Projectkoor
We zijn op zoek naar 
zowel mannen- als 
vrouwenstemmen. 
Zowel individuele zangers 
als (delen van) een koor 
kunnen zich opgeven.

Dirigent
Lubertus Leutscher
www.lubertusleutscher.eu

Orkest 
Veenkoloniaal Symfonie 
Orkest. Het VKSO, een 
75-koppig symfonisch orkest 
dat vol enthousiasme 
hoogwaardige muziek te 
gehore brengt. www.vkso.nl

Solisten
Bariton
Filip Bandžak, erenomeerde 
Bariton uit Praag
Sopraan
Andrea Vizvári, solist van het 
Bratislava National Theater
Sopraan
Nana Tchikhinashvili 
Tenor
Tomás Korinek, solist van het 
Pilsen Opera Theater

Kinderkoor
Pueri Gaundentes: 
www.pueri.cz

Festivalzaal
Smetana Concertzaal (1.224 
zitplaatsen), in de Obecni Dum, 
een schitterende Art-deco 
concertzaal. De concertzaal ligt 
naast de kruittoren, in het hart 
van Praag. 

Partners/supporters
Uiteraard bent u als partner 
/ supporter ook van harte 
welkom. U volgt hetzelfde 
programma als de zangers. 
Tijdens de repetities bent 
u welkom om te komen 
luisteren of u geniet van vrije 
tijd in de stad. Het entree 
ticket voor het concert is 
voor u inbegrepen in de 
reissom.

Reis/vervoer
Per luxe touringcar voorzien 
van minibar, toilet, tv met 
video.

Opstapplaatsen
We kiezen diverse centraal 
gelegen opstapplaatsen in 
Nederland en Vlaanderen, 
afhankelijk van de 
aanmeldingen.

Hotel
Comfortabel drie- of 
viersterrenhotel in Praag. 
U logeert op basis van een 
tweepersoonskamer welke is 
voorzien van een badkamer 
met bad/douche, toilet, föhn 
en wifi.

Alles op een rijRonduit 
indrukwekkend 

is de schitterende 
Smetana-concertzaal. Uw 

optreden hier wordt zonder 
twijfel een onuitwisbaar 

hoogtepunt uit uw 
zangcarrière.



4 t/m 
8 mei
2022

Carmina Burana
De CB gaat over het leven. 
De mens - onderworpen aan 
zijn omgeving - onderworpen 
aan de omstandigheden die 
zijn bestemming bepaald. 
Afhankelijk van Het Rad 
van het Lot, soms boven, 
soms beneden. Daarom 
is het belangrijk, intens te 
genieten van het momenten 
van geluk in het heden en 
nu. 

De compositie begint en 
eindigt met de Hymne aan 
Fortuna, de godin van het 
noodlot. Tussen deze delen 
worden drie grote thema’s 
bezongen, de oerkracht 
van het leven, verbeeld in 
lente en zomer, de liefde als 
grootste geschenk en de 
herberg, als plaats van het 
onverwachte.  

De teksten en de muziek 
zijn gebaseerd op de 
beroemde verzameling 
Latijnse manuscripten uit 
de 13e eeuw, ontdekt in een 
oud Benedictijnenklooster. 
Zij beschreven de 
beslommeringen van 
alledag, verwoord in de 
lyriek van dichters en 
vaganten. Soms diepzinnig, 
en soms zo simpel. 

De componist Carl Orff heeft 
deze wijsheden, meesterlijk 
omgezet in onbeschrijfelijk 
mooie en indrukwekkende 
muziek.     

Obecni Dum, 
u komt ogen te kort 
Al van verre is de mooiste 
concertzaal van Praag 
te zien. De Smetana 
Concertzaal ligt in Obecni 
Dum een ‘gouden’ blikvanger 
van Praag, waar in 1918 de 
onafhankelijkheid van de 
Republiek werd uitgeroepen. 
In deze monumentale 
concertzaal, thuisbasis van 
het Praags Symfonie Orkest,  
gaan wij de Carmina Burana 
ten gehore brengen. 

De Smetana concertzaal 
met 1300 zitplaatsen, is een 
toonbeeld van Art Nouveau, 
tot in het kleinste detail. 
Het is een bron van 
inspiratie om in deze 
omgeving te musiceren en 
gezamenlijk  een concert te 
geven waar zoveel mensen 
van zullen genieten.

‘The After Party’ 
Direct na het concert, nog 
vol van onze emoties drinken 
we samen onder elkaar, een 
glaasje ‘Bubbels’ met hapjes: 
koorleden , orkest, solisten 
en de reisgenoten ‘of course’. 
Deze ‘After Party’ is in het 
concertgebouw:  speciaal 
voor ons,  als het publiek 
al voldaan weer naar huis 
keert.

Klankrijk Praag 
Praag is een stad waar 
je altijd  nieuwe dingen 
ontdekt. Een ‘must’ voor 
iedereen die er nog niet 
geweest is of een welkom 
weerzien. Wandelend door 
de nauwe straatjes en 
steegjes lijkt Praag op een 
openluchtmuseum. Knus en 
gezellig met een verrassing 
om elke hoek. 
Het is vakantiegevoel 
optima forma. 

Oefen-cd 
Indien gewenst kunt u een 
oefen-cd van de Carmina 
Burana in uw eigen 
stemsoort bestellen via 
info@oefenpc.nl

Bladmuziek
De bladmuziek kunt u 
eventueel zelf bestellen, 
bijvoorbeeld via bol.com. 
Chorpartitur-Choral Score. 
ED 4920-20.

Repetitiedagen
We organiseren twee 
maal een (piano) repetitie 
o.l.v. Lubertus Leutscher. 
Informatie over de locatie 
en de datum volgen nog.

Programma 
repetitiedag 
10.00 uur
Aankomt met koffie 
en gebak 
10.30 uur
Aanvang repetitie 
13.00 uur
Lunch inclusief een 
kopje koffie/thee 
14.00 uur
Vervolg repetitie 
16.00 uur
Einde 

Orpheus Reizen is aangesloten bij het reis- en garantiefonds GGTO. 
Lidmaatschapnummer 1449.

Populierweg 32 / 6222 CS Maastricht / Nederland
T +31 (0)6 821 280 01 / info@orpheusreizen.nl

www.orpheusreizen.nl
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4 of 5 daagse reis naar Praag met concerteren 
in de Smetana Concertzaal. Beste Muziekvrienden, 

Met een grote glimlach denken wij nog vaak terug aan de twee grandioze 
uitvoeringen van de Carmina Burana in Praag, in 2012 in de Obecni Dum en in 
2015 in het Rudolfinum. De saamhorigheid van de zangers, het grootschalig 
indrukwekkend Symfonieorkest, de engelachtige kinderstemmen, de zang van 
de solisten welke  ons recht in ons hart raakte. . . maar vooral niet te vergeten 
de staande ovatie van het publiek na afloop. . . KIPPENVEL!!! Nog steeds!!! 

Tijd voor een nieuwe productie! En wel op vrijdag 6 mei 2022; wederom een 
uitvoering van de Carmina Burana in de Smetanazaal van de Obecni Dum 
in Praag. Hiervoor zullen we een projectkoor samenstellen met zangers uit 
Nederland, België en Duitsland. Met ons mee reist het Veenkoloniaal Symfonie 
Orkest, een zeer goed semi-professioneel symfonisch orkest uit 
de Veenkoloniën. 

De solisten en het kinderkoor staan ons bij uit Praag. Met eigen ervaring 
kunnen we zeggen dat u deze zangers niet snel zal vergeten. En dit alles 
onder de bezielende leiding van dirigent Lubertus Leutscher. Sinds zijn 
betrokkenheid aan dit project is hij zeer enthousiast om samen met u er 
een geweldige uitvoering van te maken. 

We verheugen ons erop kennis te maken en u te mogen begroeten in Praag! 
We zien uit naar uw komst! 

Met vriendelijke groet, 

Drs. Nico ter Beek
Project Carmina Burana 
Orpheus Reizen

N. ter Beek


